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Tack för oss!

Tack för oss, och tack för den här tiden!
Att fixa festen åt överklassen är inte bara kul - det går också
väldigt fort! Det har varit fyra intensiva år, med fina middagar,
levnadsglada nedskärningar och pulshöjande privatiseringar.
Under de här fyra åren har vi hunnit mer än någon trodde var
möjligt. Vi har gröpt ur en av världens bästa välfärdssystem
och bara lämnat spillror kvar. Vi har äntligen fått skolan till
en arena för börsen i stället för eleverna, och vi har lyckats
vrida den svenska arbetsmarknaden tillbaka mot 1800-talets
strålande höjder.
Vi har lyckats öka klyftorna mellan män och kvinnor, mellan
fattig och rik.
Vi har lyckats ge något tillbaka åt de som gav till oss,
som trodde på oss innan vi slog igenom, de förmögna! Alla
miljonärer som pumpat in kampanjbidrag har fått sitt, med
förmögenhetsskatt avskaffad, besvärande miljömål borttagna
och såklart en rabatt på pigan så de äntligen slipper bryta
mot lagen och anställa tjänstefolket svart.
Men det finns också många att tacka för detta.
Vi ville tacka alla låg- och medelinkomsttagare för att de
betalar kalaset med sänkt A-kassa, ökat högkostnadsskydd
och raserad sjukförsäkring. Tack alla elever i skolorna som

betalar med sämre kunskaper och mörkare framtidsutsikter,
för att vi ska kunna ge lite extra skattepengar i vinstutdelning
åt skolföretagen.
Tack också till alla under 26 år som ställer upp på sämre
villkor och till rabatterade priser för att göra det möjligt att
slå rekord i lönsamhet.
Vi vill tacka de ansvarstagande LO-arbetarna som fått stå
tillbaka löneökningar i krisens fotspår, så att direktörerna kan
få ut sina bonusar som sig bör. Vi vill tacka kvinnorna som
får ge åt männen när vi knuffar jämställdhetssträvan tillbaka.
Vi vill också skicka en tanke utomlands, och sända ett tack
till påven och katolska kyrkan. Tack vare er kan till och
med vår egen lilla stenåldersmaskot Hägglund få känna sig
som en modern människa, med fräsch sexual- och familjesyn!
Tack för det.
Men säg den fest som varar för evigt. Nu när dagen efter
har kommit, huvudet värker och pengarna i såväl statskassan
som löntagarnas madrasser är slut så räknar vi med att det
kommer ta ett tag innan vi ses igen. Till dess drar vi oss
tillbaka till de fina salongerna och franska Rivieran, för bad
och återhämtning, fest och förlustelse.
På återseende och tack för kaffet. Vi hittar ut själva!

ledare
Välkommen till Röd Press, får man säga till dig som inte stött på
tidningen förut, och välkommen till valnumret för er som redan är
bekanta.

Röd Press
radikalt ungdomsmagasin
Valspecial 2010

Det här numret är som sagt en valspecial, men inte om partierna,
ledarna eller TV-debatten. För det intressanta är inte de olika
personerna, löften som avges eller catchy one-liners som ska locka
folk till vallokalerna.
Den politiska förändringen talas om som framtid, men äger rum i
vardagen. För att kunna förändra sin verklighet, måste man också
ställa sig frågorna om hur den egentligen ser ut, var makten över våra
liv ligger, när den ska kunna bli annorlunda och kanske framförallt
varför vi har det som vi har det nu.
Frågorna kan och ska se olika ut. Ställ dig frågan själv, i ditt klassrum,
på bussen, över en kaffe med en kompis. Frågorna från den egna och
gemensamma verkligheten är de som leder till förändring. Här är våra.
Hur ser vardagen ut, när man som ung och nyutbildad tar sina första
steg in på en arbetsmarknad som bara blir hårdare för varje
kvartalsrapport och avkastningsplan som presenteras? Vilken är
skillnaden på det du ser i jobbannonsen och på det som väl sker på
golvet i butiken?
När ska vi själva få bestämma över vad våra datorer och Mp3-spelare
ska ägna sig åt, vad vi vill fylla dem med och hur de ska fungera? När
ska övervakningen av våra nätvanor och intressen upphöra? När ska
vi sluta lägga kommunens pengar på mjukvarulicenser och vad skulle
man kunna göra i stället?
Var befinner man sig idag som ung på bostadsmarknaden? När man
tagit studenten, när man växt ur flick- eller pojkrummet, eller när det
tar slut med sambon. Var ska man ta vägen när man står sist i kön, och
vilka är alternativen?
Varför ska vi finna oss i det som sker med vår skola idag? Elever går ut
utan tillräckliga kunskaper, samtidigt som de resurser vi ger till skolan
i form av skattepengar, slussas ut till aktieutdelning åt skolföretag.
Varför ska finansbolagen ha mer förtjänster av den svenska skolan än
dess elever?
Egentligen har vi som tillhör den här generationen fått samma
verklighet till livs, oavsett färg på regeringen. Det som har varierat är
tempot, hur motiveringarna sett ut och mönstret på statsministerns
slips.
Men vill man åt ett annat håll räcker det inte med utbytt fernissa, ett
annat efternamn på dörren till rosenbad eller storslagna löften. För att
förändra framtiden måste vi bygga om samtiden - den vi möter varje
dag. Det måste vi göra tillsammans, utifrån svaren vi ger oss själva.
Röd Press kommer så klart ut även under resten av året, precis som
vanligt. Fram till dess väntar ett hårt arbete för att byta riktning på vår
framtid - kom med du också, så ses vi i höst på andra sidan!
Du behöver Röd Press - Röd Press behöver dig!
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Röd Press gillar

Poesi

Jämlikar

>

Den största tröttheten
kommer inte från
kroppsarbetet
drickabackarna lyfta uppför
trånga gångar,
muskler som skriker
i belastningen under
omöjlig balansgång
med disken
genom
serveringen
Det är inte
ångan från ugnen
de slöa knivarna
eller de hala golven som gör
ondast

nej, det är
chefens ord
efter veckor av obetald övertid
blickarna
från de välbeställda
tanterna
och oräkneliga leenden
som döljer det faktum
att det inte finns något hopp om
att vi någonsin kommer
mötas som jämlikar

Klarspråk

<

Dikten ovan är skriven av Jenny Wrangborg.
Den och många andra finns i hennes
debutsamling Kallskänken. Boken ges ut av
Kata förlag, och Jennys hemsida hittar man på
www.jennywrangborg.se
Meningarna nedan är ingen dikt, utan direkta
citat från Fredrik Reinfeldt. De hittar man
inte på hans hemsida, men väl på www.
alliansfrittsverige.nu, tillsammans med mycket
annat.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har en lite ovanlig relation till sina
undersåtar - Sveriges medborgare. Kanske han inte lever bland
verklighetens folk, kanske han bara inte vill göra det.
Kanske den dåliga relationen beror på att han har sagt saker som:
”De bidragsberoende och passiviserade svenskarna […] [är] mentalt
handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och
garantera välfärd.”
Eller kanske för att han satt ihop en regeringen vars medlemmar har
en samanlagd förmögenhet på drygt 180 miljoner, men samtidigt
konstarerar att:
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”Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt ska inga
standardkrav skattefinansieras.”
Kanske borde han vara tyst när han lämnar finsalongerna.

Ett skepp
kommer
lastat

D

en israeliska ockupationen
av Palestina är världens längst
ihållande sådan. Ockupationen
slår hårt mot den palestinska
civilbefolkningen och allra värst är situationen i Gaza – världens största fängelse. På
en yta som motsvarar en fjärdedel av Öland
bor 1,5 miljoner människor. Medelåldern är
16 år, nära hälften av invånarna är flyktingar
och arbetslösheten ligger på 80 procent.
Enligt en rapport från bland andra
Amnesty, Oxfam och Rädda Barnen
hösten 2008 hade redan då 95 procent av
Gazas industriproduktion upphört. Många
hade gått i konkurs och byggindustrin låg
helt nere. Jordbruket som är den största
näringen i Gaza hade svårt att överleva
och fiskenäringen var söndertrasad. Över
80 procent av befolkningen var beroende
av humanitärt bistånd för sin överlevnad.
Isoleringen hade resulterat i att 50 000 barn,
redan innan blockaden inleddes i juni 2007,
var undernärda.
Israels attacker under december och
januari 2008-2009 förvärrade en situation
som redan var katastrofal. Under 22 dagar
och 22 nätter pågick massiva bombangrepp
på Gaza. Antalet dödsoffer uppgick till cirka
1400 och bostäder, sjukhus och infrastruktur
slogs till grus. Under bombningarna
förstördes 53 byggnader som användes
av FN-organet United Nations Relief and
Works Agency (UNRWA), inklusive 37
skolor, sex sjukvårdsanläggningar och två
lagerhus med mat och andra basvaror.

Gazaborna lider brist på sådant som för
oss är självklarheter. Vatten, elektricitet och
tak över huvudet är lyxvaror i Gaza. Israel
är en av världens största militärmakter och
tillsammans med Egypten har man total
kontroll över områdets gränser och hindrar
införsel av nödvändiga varor och material.
Blockaden mot Gaza påbörjades i juni
2007 och sedan dess har invånarna tvingats
uppleva ett fullskaligt krig och sett det civila
samhället rasa samman. Den israeliska
militären stoppar hjälpsändningar att ta sig
över gränsen och FN har tidigare rapporterat
om hur Israel medvetet stör hjälpinsatser
på bekostnad av de behövande. Idag tillåts
bara ett 30-tal basvaror av olika slag passera
gränserna och det i en mycket begränsad
mängd. Det innebär att choklad, möbler
och glödlampor inte får passera, men också
att sjukhus saknar utrustning, hem saknar
kylskåp och reningsverk saknar filter.
Enligt Amnesty är över 90 procent av det
vatten som finns förgiftat och kan varken
användas som dricksvatten för människor
eller djur, eller till bevattning. De
avsaltningsanläggningar som fanns för att
göra havsvattnet tjänligt förstördes under
attackerna och har inte kunnat repareras
på grund av blockaden. Många människor
lider av sjukdomar till följd av vattenbristen.
I attackerna förstördes också Gazas
enda elverk och 75 procent av
elförsörjningsnätet slogs ut. Varken
reservdelar eller diesel för att driva verket
tillåts passera gränserna. Bristen på
byggmaterial är högst påtaglig. Så många

Tove Liiljeholm

är medlem i Ship to Gaza och arbetar för
Vänsterns Internationella Forum (VIF)

som 100 000 människor blev hemlösa
under attackerna och möjligheterna till
återuppbyggnad är obefintliga utan varken
verktyg eller material.
Ship to Gaza är ett initiativ för praktisk
solidaritet med Gazas befolkning. Genom
att lasta fartyg med förnödenheter och
byggmaterial vill man ta sig till Gaza
sjövägen och på så sätt bryta blockaden. När
världens regeringar passivt ser på hur Israel
gång efter annan bryter mot mänskliga
rättigheter och internationella avtal, måste
hjälpen komma från annat håll.
Idén är inte ny. I mitten av 90-talet
samlade den ideella organisationen Ship
to Bosnia ihop kläder, mediciner, utsäde,
leksaker och andra förnödenheter och med
hjälp av ett lastfartyg fraktades insamlingen
sjövägen till Kroatien och därefter vidare
med lastbilar till Bosnien. Syftet var att på
ett konkret sätt hjälpa de människor som
levde under svåra förhållanden. Idén är den
samma, men destinationen en annan.
Organisationen Ship to Gaza har
tre huvudmål med sin verksamhet; ett
politiskt, ett humanitärt och ett solidariskt.
Man vill på grundval av folkrätten bryta
blockaden med hjälp av en fredlig aktion
och opinionsbildning samtidigt som man
vill bidra med medel till Gazabornas
självförsörjning. Samtidigt vill man också
visa ett exempel på praktisk solidaritet
där man genom konkret handling från
människa till människa visar befolkningen
i Gaza att de inte är ensamma.
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Negative, negative.
>
Our destination is Gaza,
our destination is Gaza.

I ett års tid har man samlat in pengar,
last och passagerare och tillsammans med
organisationen Free Gaza bestämdes att
sex skepp skulle bege sig till Gaza i slutet
av maj i år. Konvojen döptes till Freedom
Flotilla. Söndagen den 30:e maj gav sig
konvojen av från Cypern för att nå Gazas
kust. Bland de cirka 700 passagerarna från
ett 50-tal länder fanns 11 svenskar med
ombord. Med sig i lasten hade man bland
annat cement, reningsanläggningar och
rullstolar.
Natten till måndagen bordades Freedom
Flotilla av israelisk militär. Båtarna var
då fortfarande på internationellt vatten,
105 sjömil från israeliskt område. All
radiokontakt och alla möjligheter till
kommunikation med omvärlden slogs ut
och datorer, mobiler och radiosändare
beslagtogs. Med tung beväpning sköts
nio av passagerarna ombord till döds
och mångdubbelt fler skadades, minst
en person har senare avlidit av skadorna.
The Guardian rapporterar om brutalt våld
där de dödade sköts med 30 skott varav
många på mycket nära håll i ansiktet
och i ryggen. Ännu ett skepp lastat med
kryckor, skolböcker och byggmaterial
blev bordat på lördagsmorgonen.

Israels agerande är brutalt och
omänskligt. Med tränade elitsoldater
och skarp ammunition angreps båtarna
på internationellt vatten. Att hindra
humanitärt bistånd från att nå sitt mål är
oacceptabelt och händelsen strider mot
folkrätt och mänskliga rättigheter. Skarp
kritik har riktats från olika håll och både
EU och FN har fördömt Israels agerande.
Svaret från Israels ambassadör i Sverige,
Benjamin Dagan, är att soldaterna
handlade i självförsvar.
Mattias Gardell, en av de
svenska passagerarna på det turkiska
passagerarfartyget Mavi Marmara menar
att det är helt uppenbart att det finns en
sida som är angriparen och en sida som är
försvararen.
- ”Vad menar Israels ambassadör?”,
frågade Gardell under en demonstration
i Stockholm.
-”Den mest tekniska utrustningen vi hade
ombord var elrullstolar. Menar han att det
var en elrullstolsattack som angrep den
israeliska flottan?”.
Det våld som passagerare och
besättning på Ship to Gaza fick uppleva
var hänsynslöst, men också vardag
för många i det ockuperade Palestina.
Bordningen av Mavi Marmara och de

andra båtarna är inte det första exemplet
på gånger då israelisk militär använt sig
av piratmetoder. Det är inte ovanligt att
palestinska fiskare attackeras och att deras
båtar beslagtas när de rör sig på vatten de
enligt överenskommelser har rätt till.
Ship to Gaza och Freedom Flotilla
har fått ett stort stöd, både i Sverige och
runt om i världen. Människor har samlats
i protester och demonstrationer och
många organisationer och länder har hört
av sig och vill bidra med fler båtar. Ship
to Gaza kommer inte att ge upp, ett nytt
försök att ta sig till Gaza via vattnet är
redan planerat. Förhoppningen är att den
svenska båten Sofia som deltog i Freedom
Flotilla ska ha återlämnats av Israel,
som nu har beslagtagit skepp såväl som
innehåll. I så fall kommer Sofia att färdas
mot Gaza ännu en gång.
Ship to Gaza är ett fantastiskt exempel på
hur organisering och konkret handling
kan åstadkomma förändring. Den
internationella solidariteten är stark, det
är bara för världens regeringar att följa
efter!

Foto: Ship to Gaza

Det turkiska passagerarfartyget Mavi Marmara svarar på den
israeliska flottans anrop där man uppmanar fartyget att ändra sin
kurs:

Tema: Vi förtjänar bättre
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ida gabrielsson

Förbundsordförande Ung Vänster

S

verige har förändrats, inte bara under högerregeringens tid vid makten. Förändringen har pågått
under en längre tid. Till skillnad från generationerna
före oss har vi som är unga idag fått växa upp med försämringar
och nedskärningar. Våra morföräldrar och föräldrar fick se
hur välfärden byggdes ut och hur Sverige blev mer jämlikt.
Patronsamhället ersattes med tryggare arbetsplatser och
utbyggnaden av förskolan gjorde det möjligt för båda våra
föräldrar att jobba. Nu råder det andra tider. När någonting
ska förändras är det oftast till det sämre. Större skolklasser,
andrahandsboende och otrygga arbetsvillkor är en del av vår
vardag. De senaste årens arroganta högerpolitik har förvärrat
situationen rejält. Visst finns det saker som är bra i Sverige,
jämfört med andra länder, men det som är bra har alldeles
för länge varit satt på undantag.

U

ngdomsarbetslösheten möts med nonchalans
och det är näst intill omöjligt att få ett jobb till
schysta villkor om man är ung idag. Debatten om
hur ungdomsarbetslösheten ska lösas är på sandlådenivå
och de som bygger sandslotten är ministrar, tyckare och så
kallade experter. Lösningarna som förs fram innebär att unga
ska få ännu otryggare villkor på arbetsmarknaden, trots att
över hälften av alla unga LO-kvinnor redan idag har en otrygg
visstidsanställning. Att ha en sådan anställning innebär att
tillvaron saknar stabilitet, att man inte vet hur mycket pengar
man kommer att ha i slutet av månaden, att man har svårt att
skaffa en bostad och flytta hemifrån. Tim- och springjobben
gör det svårt att säga ifrån till chefen. Den som bråkar får ju gå.

stället för att se till att skapa fler fasta jobb snackar
man om att möta oss unga med morötter och piskor.
Incitament är ett av regeringens nya modeord. De
påstår att sänkta löner, sämre arbetsvillkor och lägre
ersättning i A-kassan skulle fungera som ett incitament för
unga att skaffa jobb. Som vanligt när det handlar om vanliga
människor är det hårdare tag och piskor som gäller, och
när det handlar om överklassen och de redan rika är det
alltid det motsatta. Incitament för de med tjockast plånbok
innebär slopad förmögenhetsskatt och bonustillägg. Vem
som ska få känna på piskan och vem som redan roffat åt sig
alla morötterna i dagens Sverige är tydligt.

D

et ska vara förbannat lätt att vara rik i högerns
Sverige och stentufft att vara ung och arbetslös.
Det behövs en tvärvändning i politiken. Jag minns
min student och hur vi lite ironiskt konstaterade, med
studentmössorna på, att ”sjung om studentens lyckliga dagar”
i realiteten innebar arbetslöshet och ett liv fyllt av otrygghet.
Mina vänner som gick barn- och fritidsprogrammet
kallades för ”barn utan framtid” av naturvetarna på skolan.
Klassförakt i tiden, med ett tydligt könsmärke. Ungdomar
som går yrkesutbildningar måste få en starkare ställning
på arbetsmarknaden, det behövs krafttag mot alla otrygga
anställningar och det måste skapas fler jobb.

E

n rödgrön regering måste erbjuda den unga
generationen ett nytt trygghetskontrakt. Alla unga
ska ha rätt till en bra utbildning, en egen bostad och
ett fast jobb efter gymnasiet. Piskan måste vina mot dem som
utan att blinka lever i överflöd medan vi andra får kämpa för
att få vardagen att gå ihop. Vi är barn av vår tid och samhället
har än så länge inte behandlat oss som ska bygga landet i
framtiden särskilt väl. Det spelar roll vad vi gör nu för vad
som blir Sverige i framtiden. Vi har betalat med försämringar
och ojämlikhet länge nog. Den 19:e september måste vi sätta
ett stopp för överklassens fest. Vi förtjänar bättre.

Tema: Vi förtjänar bättre

david öborn

Tillgänglig vid behov

För unga idag är en fast anställning inget som hör vardagen till. Att ha kommit in på arbetsmarknaden över huvud
taget är det första stora steget, att klara sig kvar på den länge nog för att få en trygghet och kunna planera en framtid
är en uppgift man sen får kämpa med dag för dag.

P

å hela arbetsmarknaden var
andelen med en tidsbegränsad
anställning 16 procent under 2008. I
åldersgruppen 20-24 år var den 45 procent.
Antalet tidsbegränsat anställda bland
ungdomar har ökat kraftigt och under
1990-talet mer än fördubblades andelen
bland dem mellan 20-24 år.
Kvinnor är i högre utsträckning än
män tidsbegränsat anställda. Bland kvinnor
i alla åldrar är det 19 procent, medan
samma siffra för män är 13 procent. Bland
de unga kvinnorna är samma siffra 20
procentenheter större. Bland de LO-förbund
som har högst andel med tidsbegränsade
anställningar finns de kvinnodominerade
Hotell & Restaurang och Kommunal. Även
Handels har en stor andel medlemmar med
otrygga villkor.
Men att ta sig ut på arbetsmarknaden
och att få sitt första jobb, tryggt eller
otryggt, svart eller vitt är inte bara siffror på
papper, så vi gav oss ut på butiksgolvet och
in i sjukhuskorridoren.
- Många unga är osäkra på sina
rättigheter, tror kanske att saker kommer
lösa sig självt och är ofta tacksamma för
att man får ett jobb över huvud taget,
och många arbetsgivare är inte sena att
88

utnyttja situationen, berättar Christian
Sundin.
Han är förtroendevald för Handels
fackklubb på H&M i Stockholm. Han
berättar att man som anställd har det bra
på H&M. Men han kan också vittna om
problem som han vet förekommer på andra
arbetsplatser inom branschen.
- Problem med att man inte får ut
sina löner är vanligt - chefen hittar på
allt möjligt för att lura framförallt sina
unga anställda på pengar. Många har inte
full koll på vad som gäller, men känner
instinktivt att ”det här kan ju inte stämma,
så här kan det väl inte få vara” och oftast
så har de rätt, förklarar han.

man sköter sig efter de uppsatta reglerna
- Ett exempel på hur det kan gå till
inom handeln är att man blir anställd
på ett ganska lågt antal timmar i veckan
först. Om man sköter sig ordentligt,
inte pratar med de andra, inte går på
toaletten för ofta och är effektiv, så kan
man efter ett par månader få ett par
timmar till i veckan. Ibland måste man
kanske stämpla ut när man ska gå på
toaletten, ta en frukt eller vad det nu kan
vara, berättar Christian, och fortsätter,
- Det har blivit mycket tuffare, dels
generellt på arbetsmarknaden men
framförallt inom handeln, bara jämfört
med för 15-20 år sedan.

Det finns exempel där man försöker lura
folk på lönen, på sin övertid och OBersättning. Man tvingas också stå ut med
att inte få sina raster, att vara övervakad
och många utsätts för en ständig press att
jobba hårdare. På en annan stor klädkedja,
som är kända för att ha hårda regler och
ung personal, har man strikta regler för
exempelvis toalettbesök. På ytterliga andra
arbetsplatser finns det förbud mot att prata
med sina arbetskamrater när man jobbar,
och man har speciella bonussystem om

En del i en sådan utveckling kan man se
H&M:s Fastpool-system som. Det är ett
bemanningsföretag i företaget som startade
som en sjukpool. Nu används den också för
intern rekrytering och är för många unga ett
sätt att komma in på arbetsplatsen. Många
som varit med ett tag kan bli upplockade på
vikariat, och efter 2 år kan man få en fast
anställning. Ett problem det kan riskera att
föra med sig är att det blivit svårare för de
deltidsanställda att få de arbetspassen som
de har rätt till. Man tar istället in folk direkt
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Så funkar Fastpool:
•

Man anmäler sitt intresse och skickar in sitt CV på internet och
utifrån ansökan kan man kallas till intervju.

•

Blir man antagen efter intervjun så följer två dagars internutbildning
och sen är man färdig att få arbeta.

•

Man får information om lediga pass att jobba antingen via internet,
eller via sms. Först att anmäla sig vinner passet.

•

Om passen det gäller är inom 48 timmar så får man ett sms med
frågan, och har max tre minuter på sig att svara. Det är många som
vill, det gäller att vara snabb.

>

På ytterligare andra arbetsplatser finns det förbud mot att
prata med sina arbetskamrater när man jobbar.

från Fastpool istället för att ge timmarna till
deltidarna.
På H&M har Handels förhandlat fram
ett system där de deltidsanställa får fylla
i när de kan jobba, och får förtur till de
passen för att minska den risken. Under
en normal vecka idag utförs mellan 10 och
40 procent av de arbetade timmarna inom
H&M Stockholm av personal från Fastpool.
Bemanningsföretag används idag ofta
på arbetsmarknaden för att ersätta fast
personal på arbetsplatserna. För det ger
såklart fördelar för arbetsgivare överlag att
kunna ha folk i arbetet precis de timmar
man önskar dem, och skicka iväg dem när
det är mindre att göra. Få vågar protestera
då det ofta innebär att man inte får passet
nästa gång och möjligheten att planera sitt
liv eller inkomst blir såklart begränsad.
- De flesta företags dröm är att ha
någon form av behovsanställda rakt av,
där alla är anställda inom företaget, i
deras bemanningspool, och varje dag
kan bli utskickad till olika butiker - där
man behövs bäst för dagen. Det är såklart
jättesmidigt för företaget som hela tiden
kan justera och styra sin bemanning,
men inte så roligt för de anställda. Det
skapar en otrygghet, och vi ser också hur
sjuktalen på grund av psykisk stress ökar,
förklarar Christian.
Handeln är inte den enda branschen
där unga anställda drar ett tungt lass.
Inom hotell och restaurang branschen är
felbetalda löner, fusk med arbetstimmar

och obefintlig trygghet nära nog normen på
många ställen, men även inom exempelvis
vården är klimatet hårt.
Vi träffar Torun Carrfors. Nyutbildad
sjuksköterska som sen ett par år tillbaka
jobbat på timmar och vikariat. Hon
berättar:
- Jag jobbar kväll tillsammans med
fyra andra som alla är vikarier. Jag har
aldrig haft en kollega under trettio som
har haft en fast anställning. Sommaren
är bästa tiden för oss, då finns ofta
möjlighet till längre vikariat. Friheten att
veta vilka dagar man är ledig och vilka
man jobbar är fantastisk. Men ingen
av oss jobbar heltid. Genom att ge alla
sommarvikarier 80 procent slipper man
betala övertidsersättning när vi rings in
på vardagar. Och vi kan alla tänka oss att
jobba extra för att dryga ut kassan.
Man pressar personalen till det yttersta,
och har en underbemanning satt i system,
för att hålla kostnaderna så låga som
möjligt. Det sliter såklart ut personalen på
löpande band, men får fortsätta göra det
så länge som det finns en stor buffert av
tillgänglig arbetskraft, som kan hoppa in
och ta över vid behov.
- Personalbrist är ett ständigt
återkommande diskussionsämne när man
pratar om vården. Oavsett om jag jobbat i
hemtjänst, som personlig assistent eller på
sjukhus har det alltid varit det i särklass
största arbetsmiljöproblemet. Att alltid
vara stressad, att alltid känna att man inte

räcker till och att lämna arbetsplatsen
med en känsla av att ha glömt något gör
en till slut galen, avslutar Torun.
Beskrivningen Torun ger från sin
arbetsplats stämmer bra överens med ett
konstaterande Christian gjorde tidigare, då
om handeln, men giltigt för fler.
- Det finns en rovdrift idag då man
hela tiden ska toppa tidigare vinstresultat,
och det sker på bekostnad av de anställda
ñ vi är ofta unga, och alltid utbytbara.
Som situationen ser ut idag så tvingas
många acceptera vad som helst för att få
ett jobb.

I Sverige får man ha personal på AVA
(allmän visstid = behovsanställning
och liknande) i två år, och sen kan man
också sätta samma person på ett vikariat
i två år. Totalt i fyra år kan man alltså
ha någon jobbande hos sig utan att
behöva anställa personen fast, tillsvidare.
Löner, arbetstider och övrig ersättning
regleras i kollektivavtalet. Osäker med
vad som gäller på din arbetsplats?
Kontakta din fackförening och fråga.
Om du inte vet vilken förening du borde
tillhöra, så kan du kolla på lo.se
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Styr upp din burk
Köper du en glass, har du rätt att läsa innehållsförteckningen.
Köper du mjukvara, däremot, har du ingen sån rätt. Du kan
titta på skärmen och se vad det ser ut som att den gör, men du
har inte rätt att veta vad koden faktiskt gör.

M

åste din dator köra hemlig kod? Rörelsen för fri
programvara har som mål att göra upp med den
situationen. Den bygger program där vem som helst
kan läsa källkoden, och dessutom har rätt att sprida den fritt
och ändra i den. Det borde vara en tumregel i datorvett att vara
skeptisk till att sIäppa fram okända program till sin processor. Du
ska alltid kunna veta vad som händer i din burk!
Den fria koden skrivs dels av entusistiska programmerare
som tycker att det är roligt, dels av företag som tjänar pengar
på kringtjänster som support och specialanpassning. De här
företag kan bli väldigt konkurrenskraftiga: istället för att behöva
skriva nya program från scratch, kan de börja med all den fria
programkod som redan är skriven.
Många börjar använda fria program för att de inte behöver
betala för dem. Andra gör det för att den håller hög kvalitet.
Fria program brukar ha färre buggar, eftersom så många tittar
på koden och kan hitta fel. Det gör fria program väldigt stabila,
vilket gjort dem särskilt populära på till exempel servrar.
Samma resonemang gäller programmets funktioner: saknas
det något i ett populärt program, kommer någon förr eller senare
att sätta sig och skriva till det. Antingen tycker de som sköter
programmet att det var ett bra tillägg, och då börjar de inkludera
det i sin version också. Eller så gör de inte det – men då kanske
den alternativa versionen till slut blir populärare.
De flesta vanliga användare kommer inte läsa en enda rad
av källkoden. Trots det spelar rätten att läsa koden roll för alla
användare. Tänk på offentlighetsprincipen: det är få som använder
den, men alla förstår att det spelar roll att t ex journalister kan
begära ut handlingar fritt. Det är möjligheten för vem som helst
att ta reda på saker som är avgörande. Med fri kod kan du veta att
tillräckligt många granskar den för att den inte ska göra dumheter.
Fri kod betyder också ett friare samhälle. Det är svårare att
övervaka folk som själva har makten över sina datorer. Alla kan
använda de bästa fria programmen, utan att behöva betala. Ska vi
bygga ett samhälle som är mer demokratiskt än idag, behöver vi
starka användarrättigheter!

12 12

Mikael von
Knorring

driver nät- och integritetsfrågor i Vänsterpartiet. Du
hittar hans blogg Vänsterteknik på http://vansterteknik.
wordpress.com/

I många fattiga länder – Kina, Indien,
Brasilien, Venezuela – är fri programvara
en viktig del av datoriseringen, som
ger dem egen makt över sin mjukvara.
Nederländerna är längst fram i Europa:
de använder fri programvara i hela den

Vadå strömmande filer?
De allra flesta uppfattar ”strömmandet” från t.ex. Spotify som en
egenskap hos själva filerna – som att musikslingan aldrig ligger
i vår dator, utan ”bara finns på nätet”. Tänker man efter är det
förstås omöjligt. Högtalarna har ju ingen direktkontakt med nätet
– de får sina ettor och nollor via processorn.
Filerna finns i din burk, och de kan inte radera sig själva. Vad
det handlar om är ett program som körs på datorn, som raderar
filer på den allt eftersom den spelat upp dem. Din dator raderar
filer utan att fråga dig om det är okej.
De programmen är ett typiskt exempel på DRM, Digital
Rights Management. Kritikerna kallar det Digital Restrictions
Management, eftersom det är vad det handlar om: program som
försöker omöjliggöra för dig att göra vissa saker med din dator.
DRM-tjänster är defect by design, designade för att göra saker du
inte vill.
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Hur du börjar använda fri programvara
Vill du testa lite fria program inom ramen för
Windows finns det gott om bra ställen att börja
på. Kör till exempel Firefox istället för Internet
Explorer – det gör det svårare för Microsoft att
hitta på godtyckliga HTML-standarder bara i
kraft av att ha den mest använda browsern.
Nästa steg är att testa att köra Open Office.
Du kan läsa Microsofts filer utan problem,
men tänk på att de som kör Microsofts Office
inte kan läsa alla format. Spara till exempel
textdokument i .rtf-format, så kan du skicka
dem till vem som helst.
Därifrån är det bara att fortsätta: blogga
med WordPress, fildela med OneSwarm och
Miro, hantera eposten med Thunderbird,
redigera fotona med Gimp. Det finns bra, fria
alternativ för de allra flesta sorts program.
Har du en dator som krånglar, eller som du
ändå inte brukar använda? Testa att bränna
en CD-skiva med det fria operativsystemet
Ubuntu och installera det istället för Windows.
Det är inte svårare än att installera ett vanligt
program: du stoppar in en CD och trycker på
OK ibland.
Du kastas plötsligt in i en datorvärld där
allt är enkelt: alla program är fria och fungerar.
Eftersom allt kan samordnas fungerar
uppdateringarna väldigt smidigt. De gånger
du behöver ett nytt program går du bara in i
programbiblioteket och letar upp något som
verkar passa.

offentliga sektorn. Frankrikes parlament
kör fri programvara, Norge och Danmark
har också gjort en del framstötar. Sverige
ligger i bakvattnet, men en del kommuner
håller på att byta – Alingsås är en känd
föregångare.

Har du försökt köpa en dator
utan Windows? Det är inte så
enkelt! Microsoft har en så stark
ställning att de har lyckats tvinga
de flesta tillverkare att vägra
erbjuda något annat. Fenomenet
kallas windows-skatt: för varje
PC du köper är du tvungen att
pröjsa Microsoft, oavsett om du
vill ha deras program eller inte.

Är det din bokhyl
la, eller Amazons?
Företaget Amazon
säljer en e-bokläsar
e de kallar Kindle.
köpa en e-bok till
Att
den är precis som
att
köpa en vanlig bok
med ett undantag:
–
det är inte du som
har sista ordet.
I juli 2009 upptäckt
e Amazon att ett bo
som Djurfarmen oc
kförlag sålde titlar
h 1984 utan att ha
rätt till det. De löste
problemet genom
det
att trycka på delet
eknappen – de rade
alla de sålda böck
rade
erna ur en massa
människors Kindle.
dagen hade de böck
Ena
erna, nästa dag var
de borta. 		
Den som köper en
Kindle äger visserlig
en hårdvaran, men
har inte kontroll öv
er de program som
körs på den. Bokhyl
står inte hemma ho
lan
s dig, utan hos Am
azon.

Copyleft
Fri programvara slår en kul knut på upphovsrätten. De kallar
det copyleft: du har rätt att ändra och sprida koden, men bara
på villkor att den version du sprider också släpps fri. Därför
har Microsoft kallat fri kod för en sorts parasit, som smittar
all kod den kommer i kontakt med. Vill du lägga in fri kod
i ditt eget program, måste du släppa hela programmet fritt.
Fri programvara är som ett bibliotek med källkod som
hela tiden växer: alla som deltar i utvecklandet bygger vidare
på ett gigantiskt samarbetsprojekt. Ju fler som deltar, desto
snabbare växer biblioteket.

Öppna standarder
Hur skulle vi reagera om staten skickade oss information på
papper som bara kunde läsas av den som hade köpt ett par
särskilda glasögon, som bara såldes på Synsam? Det är vad
frågan om öppna standarder handlar om. Alla ska kunna läsa
de filformat som används, alla ska kunna skriva program som
hanterar dem.
Som tur är kan format inte hållas hemliga på samma sätt som
källkod, utan går att hacka ganska enkelt. Därför kan de fria
programmen läsa Microsofts format alldeles utmärkt. Microsoft
har däremot länge vägrat att låta sina office-program kunna läsa
de riktiga, internationella standarder som finns för till exempel
textdokument. Genom en rad fula tricks försöker de istället få
sina egna format klassade som standarder, trots att de inte är helt
öppna.

Varför kör skolorna inte fria program?
Just nu fungerar skolorna i regel som en utbildningsapparat i de
proprietära storföretagens tjänst: de vänjer in folk vid program
från Microsoft och Adobe. Arbetsplatserna får sedan anpassa sig
till vad folk känner sig hemma med.
Både skolorna och arbetsplatserna skulle kunna spara
mycket pengar på att gå över till fria program. Det vore också
justare för alla: varje elev borde kunna köra samma program
hemma som i skolan, utan att behöva betala.
Din dator ska vara din i samma mening som din cykel: du ska
kunna se varje del av hur den fungerar, och byta ut dem. Du
kanske går till cykelreparatören för att få hjälp att fixa den, men
vad de gör är inte obegripligt för dig: du vet att du skulle kunna
sätta dig in i det. Så ska det vara med din dator och din mobil
också. Styr upp din burk!
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Clara
Lindblom

pluggar på Stockholms
universitet, jobbar med
bostads- pch exploateringsfrågor och är aktiv
i Hyresgästföreningen

Bygg framtiden
O

m några år kommer tiotusentals ungdomar runt om i
Sverige att börja leta efter sin första lägenhet. Ungdomar
som idag kanske har fått sin första lön från sitt första
sommarjobb, har ångest över gymnasievalet eller precis kommit
hem från sin första Hultsfredsfestival. Idag är de mellan femton
och nitton år – om några år tillräckligt gamla för att vilja ha en
egen lägenhet, flytta ihop med sin pojkvän eller börja plugga i
en annan stad. Men de här ungdomarna är 615 000 stycken och
frågan är var politikerna hade tänkt att de ska bo någonstans.
Idag är det bostadsbrist i varannan svensk kommun och över
hälften av alla unga mellan 20 och 27 år saknar egen bostad.
Det som framförallt saknas är hyresrätter, det vill säga den
boendeform som allra flest unga behöver för att överhuvudtaget
kunna flytta hemifrån. Unga som inte har ett gäng miljoner på
banken, feta kontakter i fastighetsbranschen eller föräldrar som
kan gå i borgen är ofta beroende av att kommunerna bygger
hyresrätter med rimliga hyror. Många av oss pluggar eller går på
en osäker anställning och kan därför inte ens köpa en mobil på
avbetalning eftersom vi inte har ett fast jobb. Lägga bud på en
bostadsrätt känns i det läget inte speciellt aktuellt.
I bostadsbristens Sverige tvingas unga istället att flytta runt
mellan olika osäkra andra- eller tredjehandskontrakt, sova på en
kursares soffa den första terminen på sin nya utbildning eller bo
hemma hos mamma i flera år mot sin vilja. Som ung i till exempel
Stockholm vänjer man sig rätt snabbt vid att behöva flytta minst
en gång per år, om inte oftare. De flesta har träffat någon som
har sovit dubbelvikta i en tältsäng i en kompis kök i tre månader,
känner någon som hyrt i tredje hand och varit tvungen att smyga
i trapphuset eller använda tvättstugan på nätterna för att undvika
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grannarna eller har själva slutat packa upp flyttlådorna eftersom
de ändå inte vet hur länge de kommer att få bo kvar i lägenheten.
Det har byggts alldeles för få hyresrätter under lång tid i
Sverige – men under de senaste fyra åren har den borgerliga
regeringen gjort allt annat än att förbättra situationen. En av de
första sakerna den nya regeringen gjorde när de kom till makten
var att slopa alla statliga stöd till byggandet av hyresrätter.
Tidigare fanns det olika typer av investeringsstöd som skulle
uppmuntra byggherrar att bygga hyresrätter trots att det inte
går att göra feta pengar på att hyra ut lägenheter till ungdomar
och fattiga studenter. Nu finns det ingenting sådant länge, och
byggandet av hyresrätter har störtdykt. En undersökning gjord
av SKOP på uppdrag av Hyresgästföreningen visar att byggandet
av 5000 lägenheter, det vill säga 60 procent av de planerade
nybyggnationerna, ställdes in direkt efter att stöden avskaffades.
Efter det har bostadsbyggandet aldrig riktigt kunnat repa sig.
Istället för att satsa på att göra det billigare att bygga hyresrätter
har Alliansen kommit med massvis av kreativa förslag på hur
man ska komma till rätta med bostadsbristen. Problemet är
bara att inget av dem innebär att det faktiskt byggs några nya
bostäder. Regeringen har infört skattelättnader för villaägare
som hyr ut rum, underlättat andrahandsuthyrning och tagit fram
en lånegaranti som skulle hjälpa unga att köpa en bostadsrätt.
Någon centerpartist har föreslagit att unga ska bo i omgjorda
vindsförråd, de borgerliga ungdomsförbunden tror att man kan
kirra biffen med marknadshyror, medan den ansvarige ministern
Mats Odell tycker att vi kan bo hemma lite längre. Själv bodde
han hemma tills han var 49.
Men man kan ju fråga sig om det hjälper med några omgjorda
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Är det bostadsbrist i varannan svensk
kommun samtidigt som hälften av
alla unga saknar egen bostad är det
inte omgjorda vindsförråd eller höjda
hyror vi behöver – vi behöver fler billiga
hyresrätter.

vindsförråd och rum i pensionärers källare när 200 000 unga
saknar egen bostad. Och den där lånegarantin regeringen är
så stolt över har endast beviljas till en enda person sedan den
infördes. Marknadshyror har redan utretts av den statliga
Kochutredningen, som till slut kastades i papperskorgen
eftersom inte ens utredningen kunde visa att hyror som
släpps helt fria och sätts genom tillgång och efterfrågan på
lägenheterna skulle leda till att det byggdes några nya bostäder.
Det som andra däremot har kunnat visa är att marknadshyror
skulle leda till stora hyreshöjningar i de flesta svenska städer,
framförallt i attraktiva områden där efterfrågan är väldigt hög
i förhållande till tillgången på bostäder. Samtidigt är var fjärde
hyresgästhushåll i de mest attraktiva delarna av Stockholm,
Göteborg och Malmö låginkomsttagare. Införs marknadshyror
skulle de allra flesta av de här familjerna vara tvungna att flytta
– samtidigt som det skulle vara kört för alla oss som inte har råd
att köpa en bostadsrätt eller betala en halv lärarlön i hyra varje
månad att bo i innerstaden eller på attraktiva adresser.
Det tragiska är att det går att bygga hyresrätter med hyror som
unga och studenter har råd med. Nätverket Jagvillhabostad.nu
genomförde till exempel ett projekt tillsammans med det allmän
nyttiga bostadsbolaget Huge i Huddinge kommun utanför
Stockholm under den förra mandatperioden. Det resulterade
i nybyggda hyresrätter riktade till ungdomar under 25 år med
länets lägsta hyra för nyproduktion – 4 198 kr per månad för en
tvåa på 48 kvadratmeter utan att sänka standarden i lägenheterna.
Det här var möjligt eftersom kommunen helt enkelt bestämde sig
för att prioritera byggandet av billiga hyresrätter som unga och
studenter skulle ha råd att bo i. Det kommunala bostadsbolaget
satte ett mål för hyresnivån i de nybyggda fastigheterna
redan från början, samarbetade med små byggbolag istället
för stora byggjättar som håller uppe priserna, var offensiva i
upphandlingen av till exempel vitvaror och badrum, planerade

ytorna kostnadseffektivt och samarbetade med aktörer som
Jagvillhabostad.nu som kan ungas boende.
Visst finns det saker med bostadspolitiken som är komplicerade,
men vissa saker är också väldigt enkla. Är det bostadsbrist i
varannan svensk kommun samtidigt som hälften av alla unga
saknar egen bostad är det inte omgjorda vindsförråd eller höjda
hyror vi behöver – vi behöver fler billiga hyresrätter. Då fungerar
det inte med kommungubbar som sitter och rullar tummarna
och hoppas att bostadsbristen ska lösas av sig själv eller som
gör som i Stockholm där den borgerliga alliansen ombildat 18
000 hyresrätter till bostadsrätter och därmed sett till att de är
utom räckhåll för de flesta under trettio. Men det vi framförallt
behöver är en regering som inte jiddrar om fler andrahandsuthyrningar – utan som inför kraftiga statliga stöd till byggande
av hyresrätter för att kunna bygga bort bostadsbristen i landets
kommuner, renovera miljonprogrammen och göra det till en
rättighet att kunna flytta hemifrån efter gymnasiet. Får vi inte en
sådan regering efter nästa val får vi tyvärr snart vänja oss vid att
bo i flyttlådor tills vi blir fyrtionio.

>

Mats Odell tycker att
vi kan bo hemma lite
längre. Själv bodde han
hemma tills han var
49.
15
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Erik Berg

gick med i Ung Vänster
Jönköping 1996. Han var
vänsterpartiets femtenamn i
EU-valet 2009.

Vinstmaskinerna

Den som vill permanenta ett klassamhälle och undanröja förutsättningarna för en kamp för ett mer demokratiskt och jämlikt
samhälle gör klokt i att rita om skolan. Skolverksamheten är ett unikt maktverktyg i alla samhällen; där formas en viktig del
av våra beteenden, förväntningar och tankar. Beroende på organisation och inriktning kan skolan antingen vara en frigörande
och utjämnande kraft eller en nedtryckande och sorterande institution.

D

en grund- och gymnasieskola som vår nuvarande
utbildningsminister beskriver som kulturradikalistiskt
68-flum var en skola som var långt ifrån perfekt. Den
bar fortfarande på arv från äldre tiders sorteringsfunktioner. Men
den rörde sig ännu i 1990-talets början i riktning mot att vara en
befriande kraft i samhället. Och den rankades i internationella
jämförelser som ett av de bästa skolsystemen i världen.
Den borgerliga regeringen Bildt 1991-1994 tvekade därför inte
en sekund. Med beundransvärd målmedvetenhet propellerade de
Sveriges skolsystem långt ut på mörkblåa vatten, så långt och så
snabbt att efterföljande (s)-regeringar inte förmådde byta kurs.
Drivbränslet utgjordes av en mix av tre huvudingredienser:
girighet, snålhet och nyliberal ideologi:
Snålheten var de offentliga besparingar som tvingades igenom
för att rädda de svenska bankernas vinster i början av 90-talet.
De har därefter lämnats kvar som en permanent budgetmässig
undernäring i hela den offentliga sektorn. Mellan 1992 och
1995 krympte samhällets medel till grundskolan med över
tolv procent och uppemot var femte lärartjänst försvann från
skolan under 90-talet.
Den nyliberala ideologin är, bland annat, det fria skolvalet
och Per Unckels och Beatrice Asks friskolereform 1992 som
gav privatskolor fri etableringsrätt. Dessförinnan hade all
grund- och gymnasieskola i Sverige drivits av staten med
likvärdighet som central målsättning. Genom förändringarna
fick Sverige världens snabbast expanderade privatskolesystem,
en ständigt alltmer krystad profilering mot olika mer eller
mindre inbillade kundgrupper.
Girigheten är den rika guldåder in i vår skolgång som
friskolereformen öppnade upp för prospekterande stora
investmentbolag och små dussinkapitalister. Vinstjägare som
seglar under falsk pedagogflagg.
Genom dessa förändringar har den svenska skolan och
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elevresultaten under 20 års tid hastigt rasat i internationella
och historiska jämförelser. Resultatskillnaderna mellan skolor
i olika områden har vuxit och den klassmässiga segregationen
fördjupats. Det är lite tråkigt. Men samtidigt finns det ljusglimtar
på himlen: de ekonomiska rörelseresultaten för de nya
privatskolekoncernerna har klättrat stadigt uppåt. Kul!
Eller? Låt oss titta lite närmare på vad det egentligen innebär för
skolundervisningen och för oss alla att ett gäng kapitalister idag
tjänar stora pengar på den svenska skolan.
De nya vinstmaskinerna
Först: skolorna, både de kommunala och de privata, får alla sina
intäkter via skatten. Skolorna får en ersättning av kommunerna
för varje inskriven elev. Pengarna kommer alltså från oss alla. De
privata skolornas vinster består av de pengar som ägarna behåller
för sig själva från skattebidragen.
Under lite mer än ett ett decennium efter friskolereformen
1992 var privatskolekoncernernas vinster med kapitalisters mått
mätt väldigt modesta. Med undantag för ett gäng mer otåliga
lycksökare som hade bråttom att plocka ut sin girighetsbonus,
så plöjde de större privatskoleföretagen huvudsakligen ned sina
vinster i nya skolor, i marknadsföring och i uppköp av andra
privatskolor. De satsade på att växa.
De senaste åren har tillslut vinsterna börjat skjuta fart
ordentligt och skolkoncernerna är nu riktiga storföretag. I takt
med detta stiger vd-löner och utdelningar till aktieägare. En del är
mer oblyga än andra. Förra året sålde Rune Tedfors sin skolkoncern
John Bauergymnasiet, byggd på den pedagogiska idén att locka
elever med en gratis laptop, för nästan en halv miljard kronor. Att
han därmed blev snuskigt rik på våra skattepengar vill Rune inte
hålla med om:”det beror på hur man definierar rik [...] men jag
har så att jag klarar mig”.
Högern menar att det är ett hälsotecken att Rune kan blir rik
som ett troll. Startar du en skola tar du risker. Och du måste få
tjäna pengar säger Jan Björklund och så drar han en liknelse:
om en kommun kan upphandla renoveringen av skollokaler från
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Genom dessa förändringar har den svenska skolan
och elevresultaten under 20 års tid hastigt rasat i
internationella och historiska jämförelser

ett vinstdrivande byggföretag så kan den
lika gärna köpa driften av hela skolan från
en vinstdrivande skolentreprenör. ”Om
skolan bara fungerar ser jag inget problem
med det,” menar Björklund. Ingen skillnad.
Men liknelsen är lögnaktig. Det går inte att
upphandla skolverksamhet på samma sätt
som man upphandlar ett snickeriarbete helt
enkelt eftersom det inte går att fastställa en
nivå när utföraren levererat den beställda
tjänsten färdigt. Att mäta tjänsten genom
betygsresultat, andel godkända elever,
lärartäthet, undervisningstid eller valfri
annan måttstock är inte tillräckligt.
Den fungerande skolans uppgift i
samhället och våra liv är mycket bredare än
så. Det går alltid att göra mer för eleverna
och det behövs alltid mer. Att ge lite extra
hjälp och omtanke till en tjej som har det
stökigt hemma, sätta in stödtimmar för en
kille som med läs- och skrivsvårigheter,
motverka sexuella trakaserier, förbättra
korridorsmiljön, bekämpa rasism och
mobbning, stärka elevhälsan, fördjupa
elevdemokratin, plocka in mer kultur
och omvärldsmöten, förnya böckerna
i skolbiblioteket... det existerar inte
någon punkt där en skolverksamhet
är ”färdiglevererad enligt beställning”
och där den privata utföraren med gott
samvete kan köpa en vagnslast korv och
porr för de pengar som ”blir över”.
De sex största privatskoleföretagen i
Sverige, varav två är ägda av internationella
investmentbolag, gjorde en sammanlagd
vinst på en kvarts miljard under 2008. Det
är vinster man uppnår genom att snåla
och försämra. Genom att släppa eller
undvika elever som behöver extrastöd.
Genom att inte anställa specialpedagogisk
kompetens, studie- och yrkesvägledare
eller skolkuratorer. Genom att ha både
färre lärare och färre behöriga lärare
än kommunala skolor. Genom att bara
använda tillfälliga lokaler och inte vara

rädda för att flytta ur lokaler om det
behövs.
Att allt detta i praktiken innebär
att vi får en sämre skola samtidigt som
5-10% av pengarna försvinner iväg i
vinster ner i privata fickor, är något som
privatskolekoncernerna sminkar över
genom att systematiskt dela ut högre
betyg än vad de nationella provresultaten
motiverar och genom en aggresiv
marknadsföring ( i vissa fall upp till 5%
av budgeten), som har bieffekten att den
tvingar även kommunala skolor att lägga
allt mer av sin budget på marknadsföring
för att klara sig i kampen om eleverna.
Kommunala skolor med låg status
tvingas till störst reklambudgetar, medan
attraktiva innerstadsskolor kommer billigt
undan.
Detta är en av privatskolornas mest
perversa effekter: hur konkurrensen
tvingar fram ständiga försämringar och
besparingar i den offentliga skolan. När
skolan blivit en marknad tvingas även
kommunernas skolor tänka och agera
som marknadsaktörer för att klara sig i
konkurrensen. Den tidigare friskoleläraren
Karl Ågerup sammanfattar resultatet i
boken Barnens Marknad:
”Resultatet
av
friskolereformen
har blivit en intensiv kamp mellan
svenska skolor. Den utkämpas över
hela landet och på alla stadier, från
Ystad till Haparanda, från förskola
till gymnasium. Elevernas situation
är både fördelaktig och utsatt. De har
makten att välja skola och profil, men
kan rätt som det är befinna sig på en
skola som ska läggas ner. ”
Om detta numera permanenta tillstånd
av osäkerhet - ett normaltillstånd
på en marknad
- vittnar notiser
i lokaltidningarna. I Borås har de
kommunala grundskolorna idag över
1000 tomma platser, samtidigt går 800

elever i privatskolor. Till kommande år
har privatskolorna ansökt om 1 300 nya
platser. Till och med lokala borgerliga
politiker beskriver situationen som
en kannibalistisk konkurrens. I
Helsingborg finns idag 16 privata
gymnasier och kommunen har stort
överskott av skolplatser. Kommunen
har nyligen lagt ned en av sina största
gymnasieskolor
med
nyrenoverade
lokaler för att skära ned sina kostnader.
Till kommande år finns 10 ansökningar
hos Skolverket om nya gymnasieskolor i
kommunen
Skolsverige präglas idag av ett planeringskaos som fungerar synnerligen dåligt ihop
med en långsiktig pedagogisk verksamhet.
Kommunala skolor, som enligt lag måste
ha beredskap för att ta emot alla elever,
vet aldrig hur många elever de verkligen
kommer ha till hösten. Fasta anställningar
och fräscha pedagogiska lokaler blir
högriskprojekt, eftersom resursunderlaget
ständigt förändras på oförutsebara vis.
Osäkerheten är ett mindre problem för
privatskolorna som varken lagligt eller
moraliskt behöver ta något långsiktigt
ansvar för alla ungdomars skolgång
och som dessutom enligt skollagen kan
säga nej till elever som medför att extra
”ekonomiska svårigheter uppstår för
skolan.”
Ett av världens bästa skolsystem har alltså
rivits ned och ersatts med ett gigantiskt
marknadslotteri för att en liten grupp ska
kunna tjäna stora pengar. Inte undra på att
76 % av svenskarna förklarar sig vara emot
vinstdrivande skolor. Men av partierna är
det bara Vänsterpartiet som driver frågan.

Efter ett decennium i
riksdagen

Röd Press träffar Kalle Larsson

david öborn

Kalle Larsson har suttit i riksdagen för vänsterpartiet sedan han var 28. Nu är han dryga 40 och ska efter tre mandatperioder
inte ställa upp i valet 2010. Inget överraskande beslut kanske om man känner till att Kalle redan som aktiv i ungdomsförbundet
var med och ställde krav på vänsterpartiet, om att inga ledamöter ska sitta i mer än två, max tre, perioder och att man inte ska
tjäna mer på sina uppdrag som riksdagsledamot, än medelinkomsttagaren i Sverige.

E

ller som han säger själv om saken
när vi träffas på Kulturhuset i
Stockholm för att prata om dåtiden
och framtiden:
- Jag var med och skrev det där
uttalandet och det vore ju förjävligt om
jag själv inte använde det som riktlinje i
mitt riksdagsarbete. Efter ett antal år så
går arbetet också lite på rutin. Även om
man med tiden blir skickligare på det
parlamentariska spelet, så riskerar man att
tappa förankringen utanför riksdagen. Får
färre och färre kompisar som inte själva
är politiskt aktiva, och det gör ju att man
begränsar sitt perspektiv och blir mer och
mer en del av ett politiskt etablissemang.
Och det om något som vi i vårt parti i alla
fall ska undvika.
Är det viktigt att man byter
riksdagsledamöter oftare än man gör
idag? Är det viktigt för demokratin?
- Jag tror inte att man ska byta varje
mandatperiod, man lär sig mycket hur det
fungerar, men det tar ett tag. Två, max tre,
mandatperioder är en bra riktlinje. Jag
skiter lite grand i hur de andra partierna
gör - det får de bestämma själva. Men för
vår del är det viktigt. De andra partiernas
företrädare i olika grad blir ganska fort
del i ett etablissemang. Men det får stå för
dem. Riksdagen är ju ingen lekstuga, det är
enormt viktiga frågor vi håller på med, och
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om man förvandlar det till en fritidsgård
där man skojar med varandra, eller som en
klubb för inbördes beundran, då får man
problem. Det är därför vi försöker undvika
det från vår sida. Vi ser annorlunda på vårt
uppdrag än de flesta andra i riksdagen gör.
Har du något exempel på frågor eller
situationer som fastnat lite extra i
minnet från de här åren?
- Det är svårt att peka ut något enskilt,
för det finns många sådana minnen från
de här åren. Men ett exempel är när vi inte
fick igenom förslaget om flyktingamnestinågot som jag beklagar djupt. Men vi fick i
alla fall igenom en tillfällig lagstiftning som
gav alla som fått avslag på sina ansökningar
en ny chans att få uppehållstillstånd. Över
15 000 personer fick uppehållstillstånd
tack vare den lagstiftningen. Det var också
ett exempel på att det är dels nödvändigt
med en bred rörelse utanför riksdagen,
i det här fallet flyktingamnesti 2005, dels
att det finns krafter i riksdagen. Över
170 000 namn samlades in av föreningar,
kyrkor och andra organisationer, vilket var
jätteviktigt.
Men hade vi inte kunnat slagits för det,
lagt fram förslaget, förhandlat dag och natt
med regeringen, så hade det inte kunnat bli
verklighet heller. Det är också ett exempel
på hur smärtsamt det kan vara att inte nå
hela vägen fram, men det gav ändå 15 000

personer uppehållstillstånd, som vi tycker
borde fått det från början. Det är ändå en
framgång, och ger framtidsmöjligheter åt
många människor att börja bygga ett liv i
Sverige tillsammans med oss andra.
Vad vill du säga till de som ska rösta nu?
- Det spelar roll om man bryr sig eller
inte. Det är helt avgörande att man inte
bara röstar, även om det är viktigt, men
att man också gör vad man kan, vad man
förmår och orkar med, för sina intressen.
Det kan man inte göra själv, utan det måste
man göra med andra. Det tjänar ingenting
till att man går omkring och knyter näven
i fickan och är förbannad på alla orättvisor
om man inte organiserar sig med andra
för att faktiskt göra något åt det. Jag ser
röstandet som viktigt, men jag ser det som
minst lika viktigt att göra annat än bara
rösta var fjärde år.
- Det är också viktigt att lägga
tyngden så långt åt vänster som möjligt.
Alla borgerliga partierna och i allt för stor
utsträckning även socialdemokraterna
och miljöpartiet accepterar den nuvarande
samhällsordningen och den nuvarande
världsordningen. Det har jag sett väldigt
tydligt de här åren - det finns bara ett parti
och ett ungdomsförbund som på allvar vill
förändra samhället i grunden. Och det är
Vänsterpartiet och Ung Vänster.

- utkommer med 4 nummer om året
- kostar 200 kronor att prenumerera på
Kolla in på rodpress.nu eller redplanet.se
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Fyra röster om valettove wikehult
4. Hur skapar man bäst
1. Vilken är den
opinion?
viktigaste frågan i valet?
3. Om du fick ställa ett
krav på en framtida
rödgrön regering – vad
2. Om du fick bli
skulle det vara?
minister, vilken post
skulle du ha och varför?

Stefan
sundström
trubadur och skribent

Mikael Wihe
Musiker och kompositör

1. Miljön och klimatet. Men det
hänger ju ihop med det andra, vem
som har makten över ekonomin.
Så länge det inte råder ekonomisk
demokrati kommer det aldig att gå
att styra om produktionen till nåt
som den här planeten klarar av.
2. Jag skulle nog ge mej själv sparken
som minister efter 5 minuter, jag
tror jag skulle vara livsfarlig.
3. Var rödgröna! Var offensiva mot
borgarna, istället för att bara lappa
över det värsta av vad dom ställt till
med. Bygg ut vindkraft och solkraft.

Foto: Pressbild

och spekulation, beskatta all
koldioxid(men ge glesbygdsbor
kompensation),
bygg
ut
kollektivtrafiken för fullt, gratis
kollektivtrafik,då kommer folk
sluta köra bil, bygg ut offentliga
sektorn, så vi kan ha mindre
barngrupper på dagis och skola
o.s.v.
Gör om värnplikten till en plikt
att åka ut i tredje världen och vara
hjälparbetare.
4. Genom att snacka med folk, inte
genom reklamkampanjer och skit.

Höj skatten för dom som lever
på andras arbete genom aktier

Alexandra Pascalidou, författare och journalist
Foto: Peter Frennesson

1.Jobben. Helst
offentlig sektor.

i

2.
Utrikesminister.
Straighta
upp
i
Västasien.
3. Beskatta de rika!
4. Göra en bra CD
(t.ex. Mikael Wiehes
Ta det tillbaka) och
spela låtarna varje
dag fram till valet.

1. Välfärden, vården,
skolan och omsorgen
för
alla.
Oavsett
klassbakgrund
och
bostadsadress.
Och
boendesegregationen
där
fattigdomen
packas
ihop
i
betonglängorna
fjärran
från
välmående villaom- Foto: Pressbild
råden, där invandrarbarn knappt får träffa infödda
svenskar i sin vardag. Vi
måste skapa ett land med
gemenskap och solidaritet.

2. Statsminister eller
Kulturminister. Jag
har alla nackdelar
som krävs för att
bli en framgångsrik
statsminister
som kan leda den
svenska skutan rätt
in i en framgångsrik
framtid
som
omfamnar
alla
sina barn. Och för att jag
värnar om alla kulturformer
som en manifestation på
människors skaparkraft och
ett
sammanhållande
kitt
och en demokratisk dialog.

3. Att de ska sluta klaga och
börja
leverera
relevanta
alternativ. Att de ska ta initiativ
och agera mera istället för att
reagera. Att de ska våga sticka
ut hakan i frågor som är heta
potatisar och visa civilkurage.
4. Genom att lyfta frågor och
skapa debatt i alla offentliga fora.
Att våga ta i viktiga frågor utan
att lägga huvudet på sned. Och
att föra fram nya karismatiska
politiker med passion och
mission som inte går att ta miste
på.

Emil Jensen, Artist, skådespelare och estradpoet
1. Jag tror aldrig det finns EN enskild fråga som kan
bli den viktigaste. Alla frågor hänger ihop. Ta en sån
sak som hållbar utveckling, det handlar ju minst lika
mycket om mänskliga rättigheter och jämställdhet som
det handlar om miljö egentligen. Så är det med allt.

Foto: Peter Vestrup

2. Anarkistminister. Jag skulle hålla kontakten med
alla utomparlamentariska grupper som är engagerade i
olika viktiga saker men som aldrig riktigt får sina röster
hörda i maktens korridorer. Som Ingen människa är

Illegal och andra schysta nätverk som håller på med
civil olydnad av olika slag.
3. Att dom kör så det ryker.
4. Genom att väcka känslor. Allt jag själv blivit
engagerad i genom livet har alltid börjat med en
upplevelse. Sen har jag aldrig trott på att sprida dåligt
samvete, det är ingen sund drivkraft till förändring, då
tror jag mer på att inspirera andra.

